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LAATU VAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Tämä ohje sisältää pohjaveden suojausrakenteiden laatuvaatimukset ja työselitykset, 
työssä tarvittavien materiaalien tuotevaatim ukset sekä valvontaohjeet ja kelpoisuuden 
toteamisohjeet. Ohjetta sovelletaan Tielaitoksen töissä siinä tapauksessa, että suunnitel-
missa ei ole tuotevaatimuksia, työn laatua tai laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu. 

Tuote, joka on valmistettu toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa tai muussa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa 
esitettyjen laatuvaatim usten mukaiseksi seuraavin edellytyksin: 
1. Testaukset ja tarkastukset on valmistajamaassa tehty Suomessa käytettävien tai vas-

taavan laatu- ja turvallisuustason antavien muiden menetelmien ja vaatimusten mukai-
sesti, ja tulokset osoittavat tuotteen täyttävän sille asetetut vaatimukset. 

II. Testaukset ja tarkastukset tehnyt laitos on valmistajamaan näihin tehtäviin hyväksymä. 

Tielaitos seuraa alan eurooppalaista standardisointia ja muuttaa ohjeensa eurooppalaisten 
standardien mukaisiksi niiden valmistuttua. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työ- 
selitysten osiin. Julkaisut tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät viittauksia myös 
muihin Tielaitoksen julkaisuihiri, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin. 

Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sisältävät ristiriitaisia tie-
toja, on myöhemmin julkaistu tieto pätevä. 

Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita työhön liittyviä (urakassa sopimuksella liitettyjä) 
asiakirjoja. 
Viittausten helpottamiseksi lauseet on numeroitu Tielaitoksen litteroinnin mukaisesti. 

Roomalaisen numeroinnin avulla on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys. Nume-
roinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asiakirjojen laatijoille mandollisesti 
tarkennettavat laatuvaatim ukset ja laadun tarkkailuvaatimukset. 

Pohjaveden suojaukseen käytettävien mattojen ja kalvojen koeasennuksen, bentoniitti-
maan ja maatiivisteen ennakkokokeiden sekä tiivisteen läpivientien koeasennuksien 
perusteella laaditaan työ- ja laadunvarmistussuunnitelma. Suunnitelman yksityiskohtainen 
sisältö on esitetty jokaisen suojaustavan yhteydessä. 

Pohjaveden suojaustöiden ennakkokokeiden, työsuunnittelun ja varsinaisen työn aikana 
syntyvät asiakirjat kootaan laatuasiakirjoihin. Niihin kuuluvat kaikki asiakirjat, kuten 
vastaanottoraportit, työ- ja laaduntarkkailusuunnitelmat, laaduntarkkailumittausten ym. 
m ittausten tulokset, suunnitelmien muutokset, tarkepiirustukset, työpöytäkirjat sekä 
laatupoikkeamaraportit. Työn lopuksi laatuasiakirjat kootaan laaturaportiksi ja toimitetaan 
tilaajalle. 
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4842 	Pohjaveden suojaus; bentoniittimatto 

4842.1 	Yleistä 
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suoapitoisten vesien pääsy suurina pitoi-
suuksina pohjavesiin sekä vahingoilisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säi!iöauto-
onnettomuuksissa. Bentoniittimatto koostuu kandesta toisiinsa pysyvästi sidotusta kuitu-
kankaasta, joiden välissä on bentoniittia. 
Huonosti kantavalla tai routivalla alustalla tiivistekerroksen alla voidaan tarvita veden kapil-
laarisen nousun katkaiseva kerros tai tukikerros bentoniittimaton levitystyötä ja käytön 
aikaisia liikennekuormia varten. Jyrkissä luiskissa tarvitaan tuentaa maton repeämisen ja 
luiskien valumisen estämiseksi. 
Kloridisuojauksissa saadaan bentoniittimatto riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksi-
kerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on sisäluiskassa ja ojan pohjalla bentoniittima-
ton päällä limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien pituussuuntaan ja 
luiskassa joko pituus- tai poikkisuuntaan. Kloridisuojauksen rakenteessa voidaan sisäluis-
kan ohutmuovi jättää pois vain siinä tapauksessa, että veden joutuminen ohutmuovin alle 
pystytään estämään luotettavasti ja muovin reunan saumauksen toimivuus osoitetaan. Jos 
muovia joudutaan jatkamaan huonon vieton tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivu- 
ojan kohdissa, tulee muovin olla paksumpaa ja saumat hitsata. 

Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen 
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros tarvitaan kloridisuojauksissa poista-
maan tiivistettä kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen yläpuolinen verhousmateriaali on liian 
hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella. 

Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurme-
tuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Bentoniittimaton tiiviinä säilyminen 
edellyttää, että maton päällä on riittävän paksu maakerros kuormittamassa mattoa. 
Suojaverhouksen nurmetus suojaa luiskaa eroosiolta ja lilalliselta kuivumiselta. 

^O.5 m 	 salaoja tarvittaessa 

suojaverhous 

suoja— ja salaojokerros tarvittaessa, d ̂ 0.lm 

ohutmuovi 

bentoniittimotto 

alusta 
Aluston vaatimukset 
tierakenteen kohdalla 	 Alustan vaatimukset luiskassa 

1 

Kuva 4842. 1: Pohja veden suojaus bentoniittimat olla (vaativa kloridisuojaus). 

Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka, 
purkupaikka, salaojan sekä liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, 
tuennat jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat. 
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Kohdan 4842 ja alakohtien vaatimukset ovat voimassa pohjavesisuojauksefle, jossa 
bentoniittimaton asennuskaltevuus on 1:2 tai loivempi. Korkeissa luiskissa ja suojauksen 
poiketessa tässä kohdassa kuvatusta rakenteesta tarvitaan erillinen selvitys bentoniitti-
matolle asetettavista vaatimuksista. 

4842.2 	Bentoniittimaton vaatimukset 

4842.2.1 	Bentoniittimaton vaatimukset on esitetty liitteessä 1. 

4842.2.2 	Saumojen limitys on vähintään 300 mm 
1. 	ja saumojen tiiviys varmistetaan bentoniittijauheella 0,4 kg! juoksumetri 
II. kun sauman kohdalla maton neulasidottu kangas on kyllästetty bentoniittijauheella 

vähintään 0,8 kg/m2 , ellei valmistaja vaadi suurempaa limitystä. 

Kohdan II menettelyn tiiviys osoitetaan. 

4842.3 	Bentoniittimaton alusta 

4842.3.1 	Alustana oleva päällysrakennekerros ja rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä 
tasaiseksi. Tasaisuusvaatimus on sama kuin muulla alustalla. Tarvittaessa tasaisuutta 
parannetaan hienolla murskeella tai ohuella hiekkakerroksella. 

4842.3.2 	Ojan pohjalla alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien 
juuret tai alusta peitetään juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai 
muovilla. 

4842.3.3 	Jos pohjamaa on tasarakeista (d/d 10  < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan lisäämäl- 
lä alustaan soraa tai 0,1 m paksuinen kerros hienoa soraa tai mursketta. 

4842.3.4 	Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata, 
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle 
1. suunnitelman mukainen rakenne 
II. rakenne, jossa alinna on kI 3 suodatinkangas, jonka päälle tulee 200 mm soraa tai 

mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa. 

4842.3.5 	Louhealusta 
1. 	kiilataan ja tasataan suunnitelmien mukaisesti 
II. kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa pienemmällä louheella tai 

kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja alustan tasaisuus- 
vaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään kI 3 suodatinkangas. 

4842.3.6 	Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tiivistetään tärylevyllä 
tasaiseksi ja kantavaksi. Alustalle ei saa jättää irtokiviä eikä yli 10 mm teräviä särmiä, yli 
20 mm koloja, jalanjälkiä tai muita painautumia. Tarvittaessa epätasaisuudet tasoitetaan 
hiekalla. 

4842.3.7 	Ojan pohjalla alustan 
1. 	sallitut poikkeamat ovat suunnitelman mukaiset 
II. korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa 

poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä. 
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4842.4 	Bentoniittimaton suoja- ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus 

4842.4.1 	Vaativassa kloridisuojauksessa asennetaan puhtaan bentoniittimaton päälle kohdan 4848.2 
mukainen ohutmuovi ajan pohjaan ja koko sisäluiskaan kuvan 4842.1 mukaisesti. 
Tavanomaisessa kloridisuojauksissa ohutmuovia ei tarvitse ulottaa koko sisäluiskaan, jos 
kuvan 2848.1 mukaisista saumauksista saadaan vesitiiviit, eikä suunnitelma muista syistä 
edellytä ohutmuovia koko sisäluiskaan. 

4842.4.2 	Onnettomuussuojauksessa ei tarvita ohutm uovia. 

4842.4.3 	Tien rakennekerroksissa ei käytetä bentoniittimaton tai ohutmuovin kohdalla 
maksimiraekooltaan yli 55 mm mursketta. Jos maksimiraekoko on 35 - 55 mm, suojataan 
matto ja ohutmuovi käyttöluokan 4 suodatinkankaalla, kaksinkertaisella käyttöluokan 3 
suodatinkankaalla, toisella bentoniittimattosuikaleella tai ohuella suojakerroksella kohdan 
4.5 mukaista materiaalia. 

4842.4.4 	Suoja- ja salaojakerros tarvitaan bentoniittimaton päälle 
a) ojan pohjalle ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 % 

(veden johtamiseksi) 
b) ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on> 12 mm tai pyöreä-

rakeisella hiekalla > 31 mm (muovin suojaamiseksi) 
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos 

suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi) 
d) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on > 22 mm 

tai pyöreärakeisella hiekalla > 45 mm (bentoniittimaton suojaamiseksi). 

4842.4.5 	Suoja- ja salojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus vähintään 
0,1 m. Ohutmuovin kohdalla rnaksimiraekoko (d) on enintään 22 mm, kun 2 mm seulan 
läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30...70 %. Paljaan 
bentoniittimaton kohdalla voidaan sallia puolitoistakertainen maksimiraekoko. 

4842.4.6 	Jos tiivistekerroksen päällä ajassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa 
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, ovatko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos 
salaojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki. 

4842.5 	Suojaverhous, laskuojat ja nurmetus 

4842.5.1 	Suojaverhous rakennetaan suunnitelmissa esitettyjen mittojen mukaisesti. Suojaverhouk- 
sen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja utkoluiskissa sekä ojan 
pohjalta vähintään 500 mm, tien rakennekerrosten alta vähintään 250 mm ja enintään 
350 mm. 

4842.5.2 	Suojaverhouksen materiaalina käytetään 
1. 	suunnitelmissa osoitettua materiaalia 
II. kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d) on enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 

50 % seutan 0,063 mm läpäisevää ainesta. 

4842.5.3 	Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa 
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia. 

4842.5.4 	Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden atitus on 30 % kerrospaksuudesta. 

4842.5.5 	Suojaverhous nurmetetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. 	nurmetusluokalla II. 

4842.5.6 	Laskuojat rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan, jos 
luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5. 
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4842.6 	Läpiviennit ja maton liittyminen rumpuihin 

4842.6.1 	Läpiviennit ja rumpujen kohdat tehdään 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. käyttäen luiskissa kuvan 4842.2 ja uusissa rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia raken-

teita. 

Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään muuttamaan suunnitelmaa niin, että 
läpivienti tulee luiskaan vähintään 1 m ojan pohjasta. 

,>5OO' 
- 

Kuva 4842.2: Läpivienti bentoniittimatossa luiskassa, periaatekuva. Alempi ja ylempi matto 
leikataan laitteen mukaisesti, rako on enintään 5 mm kuivana. Alustan ja maton pinta viettää 
pois päin laitteesta joka suunnassa. Ensin asenne taan alaluiskan puolelle tuleva bentoniitti -
matto tekemällä sopiva reikä mattoon. Yläluiskan bentoniittimatto asennetaan niin, että 
matto liittyy pylvääseen tai jalustaan viettäen siitä poispäin. Saumojen ja reiän reunojen 
tiiviys varmistetaan bentoniittijauheella. 
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4842.7 	Asennustyötä koskevia vaatimuksia 

4842.7.1 	Mattoja tulee käsitellä ja ne tulee asentaan suunnitelmien ja mattovalmistajan ohjeiden 
mukaisesti käyttäen ko. työhön tarkoitettuja työvälineitä. 

4842.7.2 	Rullat varastoidaan kuivalle ja tasaiselle alustalle irti maasta ja suojataan suojapeittein 
huolehtien kuitenkin tuuletuksesta. 

4842.7.3 	Mattojen käsittely; 
- ruflia ei saa nostaa ilman sisäputkia 
- rullia ei saa pudottaa maahan tms. tai vetää maata pitkin 
- rullat eivät saa kastua kuljetuksen tai käsittelyn yhteydessä. 

4842.7.4 	Bentoniittimatot on asennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana. Matot 
asennetaan kuivina ja peitetään samana päivänä. 

4842.7.5 	Matot asennetaan vaatimukset täyttävälle alustalle yleensä tien poikkisuuntaisesti. Maton 
levitys aloitetaan tällöin ulkoluiskasta. Asennettaessa mattoja tien pituussuuntaisesti tulee 
pitkissä ja jyrkissä (>1:4) luiskissa varmistaa, että käytettävä matto pysyy luiskassa 
rakentamisen ja käytön aikana. Ulkoluiskassa matto ankkuroidaan työnaikaisesti puu- tai 
metallitapeilla tai tekemällä ankkurikaivanto. Limityksessä otetaan huomioon veden 
virtaussuunta. Tien pientareen kohdalla ei mattoa jatketa eikä mandollista liikaa pituutta 
taiteta kaksin kerroin (kantavuus ja routaantuminen). 

4842.7.6 	Suoja- ja salaojituskerros tai suojaverhous levitetään tasaisesti maton päälle ojan pohjalta 
aloittaen. Suojaverhous levitetään ja tiivistetään varoen, ettei bentoniittimatto pääse liikku-
maan. Suojaverhousta tulee olla maton päällä vähintään 0,3 m paksuudelta, ennen kuin 
maton päällä saa liikkua työkoneilla. 

4842.7.7 	Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suun- 
nitteluohjeiden mukaisesti. 

4842.8 	Laadunvarmistus työn aikana 

4842.8.1 	Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa 
4842.3.2 - 4842.3.7 edellytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan. 

4842.8.2 	Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan 
^ 20 m välein. Alustan laatu valokuvataan työn alussa sekä alustan tyypin ja olosuhteiden 
muuttuessa. 

4842.8.3 	Kohteelle toimitetuista matoista tarkistetaan, että 
- matto on tarjotun mukaista ja V- sekä L-testausten tulokset täyttävät asetetut vaati-

mukset 
- mattoerien J-testauksen tulokset täyttävät asetetut vaatimukset 
- mattojen varastointi ja käsittely on vaaditun mukaista. 

4842.8.4 	Matosta otetaan näytteitä työn edetessä 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. 1/ 5000 m2  tai vähintään 3 kpl / kohde. 

Näyte otetaan 1 m pituisena ja koko rullaleveyden levyisenä. Näyte rullataan mattorullan 
hylsyn ympärille 1 m pituiseksi ruflaksi ja pakataan vähintään toimituspakkausta vastaa-
vaan ehjään ja mustaan muoviin, mukaan liitetään tieto asennuskohdasta (paalufuku) sekä 
rul lan tunnistetiedot ko. rullapakkauksesta. Näyte varastoidaan vähintään mattojen varas-
tointiolosuhteet täyttävässä paikassa. 

4842.8.5 	Mattojen asennus aloitetaan koeasennuksella, jossa testataan käytettävien työmenetelmien 
ja laitteiden soveltuvuus ko. työhön. Koeasennuksen perusteella laaditaan työ- ja 
laadunvarmistussuunnitelma. Jatkossa asennuksen ja asennetun maton laatua valvotaan 
em. työ- ja laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Kokeilut valokuvataan. 

4842.8.6 	Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärät ja säätila kirjataan päivittäin. 

4842.8.7 	Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (mm. työvaiheet). Levitetty- 
jen mattorullien sijainnit määritetään (paalulukema, vas/oik. luiska tms.). 
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4842.8.8 	Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848 mukaan. 

	

4842.8.9 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti 
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatka-
mista. 
Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. suoja- ja salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3  erästä 

ja suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m 2  kohti. 

	

4842.8.10 	Tien rakennekerrosten kohdalla bentoniittimaton päällä käytettävän murskeen rakeisuus 
varmistetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. keskimäärin 500 tonnin välein, kuitenkin ̂  1 000 m välein kummaltakin pientareelta. 

	

4842.8.11 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. tekemällä vähintään 1 mittaus ko. kerroksen 500 m 2  kohti, pisteitten väli on ̂  50 m. 

Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangolla varoen vahingoittamasta tiivistettä. 

	

4842.8.12 	Läpivientien toteutus varmistetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käy-

tettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan. 

	

4842.9 	Lopputarkastus 

	

4842.9.1 	Tarkastetaan, että 
- vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle 
- laskuojat on suojattu 
- nurmetus kasvaa koko suojatulla alueella 
- syöpymiä ei ole näkyvissä 
- tiivisteen tekemisen jälkeen tehdyt läpiviennit on tiivistetty (kaiteet, jalustat ym.) 
- laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty 
- maton laatu 
- asennetun maton laatu 
- alustan laatu 
- suoja- ja salaojakerroksen laatu 
- suojaverhouksen laatu 
- läpivientien laatu 
- yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu 

- tarkastusten tulokset on kirjattu 
- valmis tuote on vaatimusten mukainen 
- pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty. 

	

4842.10 	Rakentajan laaturaportti; bentoniittimatto 

Raporttiin tulee: 
1) Raportin oikeeliisuudesta vastaavan organisaation (pääurakoitsija, aliurakoitsija, 

palkattu laadunvalvontakonsultti tms.) nimi ja vastuuhenkilä. Vastuu voidaan jakaa eri 
kohtien osalta. 

2) Tiesuunnitelmassa hyväksytty suunnitelma, toteuttamiseen käytetty suunnitelma ja 
hankekohtaiset laatuvaatimukset sekä muutossuunnitelmat. 
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3) Materiaalien tiedot: Valmistajan esite, valmistajan antamat tuotekohtaiset tiedot (liitteen 
1 mukaiset V- ja L-testien tulokset sekä valmistajan takaamat arvot), rullakohtaiset 
laadunvalvontatulokset (iitteen 1 J-testien tulokset), hankkeen asiakirjojen mukaan 
liitettäväksi 0,2 x 0,2 m näyte matosta muovipussissa. Lisäksi kohdassa 4842.8.4 
vaadittujen näytteiden tunnistetiedot. 

4) Tiedot toteutuneesta alustan laadusta: kohdassa 4842.8 alustaa koskevat tarkkailun 
tulokset ja korkeusasemista lasketut ojan pohjan kaltevuudet. Lisäksi ilmoitetaan kirjal-
lisesti, poikkesiko alustan laatu muina päivinä valokuvista ilmenevästä laadusta. 
Valokuvista tulee näkyä alustana olevan tien rakennekerroksen pinta ja luiska, sisä- ja 
ulkoluiska sekä ojan pohja juuri ennen tiivisteen rakentamista. 

5) Tiedot maton levittämisestä ja peittämisestä: kohdassa 4842.8.5 - .7 esitetyt asiat, 
miten limityksen riittävyys on todettu ja missä on alituksia (esim. ulkoluiskassa 
ulkokaarteessa). 

6) Tiivisteen päällä käytetty ohutmuovi: ks. kohta 4848.8. 
7) Tiivisteen päälle rakennetun kerroksen ja kuivatuksen tiedot: kohdassa 4842.8 suoja- 

ja salaojakerrosta sekä suojaverhousta koskevat asiat. Lisäksi tieto, onko tiivisteen 
päälle tien päällysrakenteen kohdalle rakennetun kantavan kerroksen rakentamisen 
vaikutus bentoniittimattoon tutkittu koejyräyksellä (valokuva tuloksesta). Salaojaputkien 
ja kaivojen tyyppi (onko tiivisteen läpäiseviä lietepesiä ym.). 

8) Pylväiden ja muiden rakenteiden läpiviennit: tarkennetaan suunnitelman kuvia kohdan 
4842.8.12 asioilla ja esimerkkivalokuvin. 

9) Pintavesien virtauksia koskeva tarkastelu: valuuko pintavesi suojatulta alueelta sivulle 
suojaamattomalle alueelle, mihin vedet johdetaan, millaisiin tarkasteluihin purkupaikan 
valinta on perustunut (tässä tapahtuneet virheet ovat yleensä tilaajan vastuulla), 
tuleeko laskuojaan luotettava suojaus (jyrkkiin luiskiin soveltuu yleensä vain putkitus). 

10) Muut laatua koskevat huomiot ja työmaakokousten kirjaukset, laatupoikkeamaraportit 
ja suunnitelmien muutosperusteet. 

Rakentajan laaturaportin merkitys 
- arvonmuutokset (yleensä lieviä ulkoluiskassa, mutta ankarampia ojan pohjassa) ja 

tarve rakentaa uudelleen osa rakenteista määrä ytyvät laaturaportin perusteella 
- raporttiin merkityt väärät tiedot voivat vaikeuttaa tarjouspyyntöjen saantia sellaisissa 

tulevissa urakoissa, joissa edellytetään toimivaa Jaa tujärjestelmää tai luotettavuutta; 
mikä koskee laaturaportin laatinutta organisaatiota tai joskus laadun valvontakonsultille 
ohjeita antanutta organisaatiota, jos virheet paljastuvat tiehallinnon tai viranomaisten 
pistokoetutkimuksissa 

- laatura portti on osa pakollista, kunnossa pitäjille ja pelastusviranomaisille Juovutettavaa 
pohja vesisuojauksen kuvausta 

- tilaaja saa tiedon alkuperäisen suunnitelman puutteista ja voi laajentaa suoja usta 
tarvittavilta osin. 
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Pohjaveden suojaus; bentoniittimaa 

Yleistä 
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suolapitoisten vesien pääsy suurina pitoi-
suuksina pohjavesiin sekä vahingollisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säiliöauto- 
onnettomuuksissa. Bentoniittimaa koostuu runkoaineesta, bentoniittisavesta ja vedestä, 
jotka sekoitetaan sekoitusasemasSa ennakkokokein määritellyn suhteituksen mukaan. 

Huonosti kantavalla tai routivalla alustalla tiivistekerroksen alla voidaan tarvita tukikerros 
bentonhittimaan levitystä ja tiivistystä varten sekä käytön aikaisia liikennekuormia varten tai 
veden kapillaarisen nousun katkaiseva kerros. Jyrkissä luiskissa (1:2,5) tarvitaan tuentaa. 
Ohut (paksuus < 100 mm) bentoniittimaa soveltuu vain hyvin kantaville alustoille. 

Kloridisuojauksissa saadaan bentoniittimaa riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksi-
kerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on sisäluiskassa ja ojan pohjalla bentoniittimaan 
päällä limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien pituussuuntaan ja 
luiskassa joko pituus- tai poikkisuuntaan. Jos muovia joudutaan jatkamaan huonon vieton 
tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa, tulee muovin olla paksumpaa ja 
saumat hitsata. 
Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen 
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja sataojakerros tarvitaan kloridisuojauksissa 
poistamaan tiivistettä kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen ytäpuolinen verhousmateriaali 
on liian hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella. 

Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurmetuk-
sen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojakerroksen nurmetus suojaa luiskaa 
eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta. 
Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka, 
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat 
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamat. 

salaoja tarvittaessa 

suojoverhous 

suoja— ja salaojokerros tarvittaessa, d ̂ O.lrn 

ohutmuovi 

bentoniittimaa 

alusta 

Alustan vaatimukset 
ierokenteen kohdalla 	 Alustan voatimukset luiskassa 

Kuva 4844. 1: Pohja veden suojaus bentoniittimaalla (kloridisuojaukSet). 

4844 

4844.1 

4844.2 	Bentonhittimaan runkoaineksen laatu 
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4844.2.1 	Runkoaineksen maksimiraekoko (d) on enintään 1/5 tiivistetyn kerroksen paksuudesta. 

4844.2.2 	Bentoniittimaan runkoaineksen humuspitoisuuden on oltava <2 % eikä se saa sisältää 
kasvijätettä tai turvetta. Bentoniittimaamassan CaCO 3-määrän on oltava 15 % massan 
kuivapainosta. Jos kiviaineksen epäillään sisältävän tätä enemmän kalkkikiveä, kivi- 
aineksen kemiallinen koostumus määritetään. 

4844.2.3 	Jos bentonhittimaan runkoaineksessa on savilajitetta yli 7 %, bentoniittimaan kuivumis- 
kutistuma ja routivuus on selvitettävä. Kuivumiskutistuma saa olla enintään 5 %, kun 
pienimpään sallittuun tiiviysasteeseen suurimmassa toteuttamiskelpoisessa vesipitoisuu-
dessa tiivistetty näyte kuivuu 6 %-yksikköä. 

4844.2.4 	Jos runkoaineksena käytetään muuta kuin luonnon kiviainesta tai mursketta, esimerkiksi 
sivutuotteita, on kelpoisuus sekä pitkäaikaiskestävyys osoitettava luotettavasti. 

4844.3 	Bentoniitin laatu 

4844.3.1 	Bentoniitti ei saa sisältää paisumista lisääviä orgaanisia aineita ellei aineen vaikutusta 
tiivisteen pitkäaikaiskestävyyteen voida osoittaa. 

4844.3.2 	Bentoniittina käytetään natriumbentoniittia tai natriumaktivoitua kalsiumbentoniittia. Bento- 
niitin montmorilloniittipitoisuuden tulee olla vähintään 70 % (metyleenisinikoe). 

4844.3.3 	Bentoniitin paisuminen testataan paisumisindeksikokeella (ASTM D 5890), jolloin minimi- 
arvo on 24 ml /2 g tai Enslin Neff kokeella (BQA-standardi II - 6.4/4.3 a), jolloin minimiarvo 
on 500 %. 

4844.4 	Ennakkokokeet ja koetiivistys 

4844.4.1 	Bentoniittimaan bentoniittipitoisuuden, rakeisuuden, tiiviyden ja vesipitoisuuden sallittu 
vaihtelualue selvitetään tekemällä vedenläpäisevyyskokeita erilaisilla suhteutuksilla. Määri-
tykset tehdään tuotannossa käytettävän runkoaineksen rakeisuusalueen avoimimmalle 
rakeisuuskäyrälle. Vedenläpäisevyyskokeet tehdään joustavaseinäisessä sellissä taka- 
painetta käyttäen Suomen ympäristökeskuksen laatimien voimassa olevien vaatimusten 
mukaisesti. Laboratoriokokeissa ei saa käyttää suurempaa tiiviysastetta kuin mihin kerros 
tiivistetään todellisessa rakenteessa. Myös vesipitoisuuden tulee vastata työmaa- 
olosuhteita. Laboratoriokokeet tehdään ennen koesekoitusta ja koetiivistystä. 

4844.4.2 	Bentoniittimaan runkoaineksen rakeisuus sekä vesi- ja humuspitoisuus määritetään otto- 
paikalta ennakkoon 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. vähintään yhdestä edustavasta näytteestä käytettävää 2000 tn kohti. 

Kelpaamaton materiaali merkitään runkoainekseksi kelpaamattomaksi. 

4844.4.3 	Koesekoituksella bentoniittimaan tekijä selvittää käyttämänsä sekoitustavan tehokkuuden. 
Sekoituslaitteistosta ja käytettävistä materiaaleista johtuva kunkin sekoituserän sisäinen 
sekä eri sekoituserien välinen bentoniittimäärän hajonta on tunnettava ja otettava huomi-
oon bentoniittipitoisuutta valittaessa. Sekoituslaitteiston punnitusjärjestelmä on kalibroitava. 
Rakenteessa käytettävässä massassa tulee bentoniitin määrän olla vähintään 1 %-
yksikköä ennakkokokeissa määritettyä suurempi. 

4844.4.4 	Ennen suojaustyön aloittamista varmistetaan koetiivistykseilä, että tarvittava tiiviysaste 
saavutetaan työssä käytettävällä kalustolla, kerrospaksuudella ja työmenetelmillä. 

4844.4.5 	Koetiivistyksessä tiivistetään ̂  100 m 2  koealue ja tiiviysaste määritetään neljästä satunnai- 
sesti valitusta kohdasta kerroksen pinnalta. Tiiviysaste saadaan vertaamalla samalta 
alueelta säteilymittalaitteella kuudesta kohtaa määritettyä tiheyttä parannetulla proctor-
kokeella saatuun maksimikuivairtotiheyteen. Säteilymittataitteella saatuja arvoja pidetään 
myöhemmin ohjearvoina bentoniittimaan tiheyden ja vesipitoisuuden tarkkailussa. 
Jos vaadittua tiiviysastetta ei saavuteta, tiivistetään uusi koeala, kunnes käytettävä työ- 
menetelmä ja kerrospaksuus takaavat työn kelpois uuden. 

4844.4.6 	Tiivistetyllä alueella tehdään infiitraatiomittauksia avoimella kaksirengasinfiltrometrillä tai 
muilla yksidimensionaalista virtausta jäljittelevillä menetelmillä. Mittausten keston tulee olla 
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riittävä, jotta koetuloksista pystytään määrittämään kerroksen vedenläpäisev'sarvo riittä-
vän luotettavasti. Samassa yhteydessä tehdään kolmiulotteista veden suotautumista 
mittaavia putkialenemam ittauksia tai muita infiltraatiomittauksia, joita tullaan tekemään 
rakentamisen aikana. Kaksirengasinfiltrometrimittauksen tms. tuloksia verrataan putkiale-
nemam ittauksen tms. tuloksiin, joita käytetään ohjeellisena raja-arvona tiivistekerroksen 
laadunvaihtelun mittaamisessa. Laboratorioarvon kanssa verrattavissa olevaa veden-
läpäisevyyden arvoa ei työmaaolosuhteissa voida määrittää, mutta laadun vaihtelua 
voidaan arvioida em. mittauksien avulla. 

	

4844.4.7 	Alustan kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset selvitetään koetiivistyksen yhteydessä ja esite- 
tään laatusuunnitelmassa siten, että tiiviys- ja paksuusvaatimukset täyttyvät. 

	

4844.5 	Valmiin bentoniittimaakerroksen vaatimukset 

	

4844.5.1 	Valmiin kerroksen vaadittu vedenläpäisevyys (k-arvo) on taulukon 4844.1 mukainen. 

	

4844.5.2 	Tiivistetyn bentoniittimaan nimellispaksuus ja vähimmäispaksuus on taulukon 4844.1 mu- 
kainen. Minimipaksuutta ei saa alittaa. 

	

4844.5.3 	Bentoniitimaan tiiviysasteen tulee olla vähintään 85 % parannetulla tai 90 % standardi 
proctorkokeella määritetystä arvosta, kuitenkin vähintään ennakkokokeiden perusteella 
asetettu arvo. 

	

4844.5.4 	Bentoniittimaan bentoniittipitoisuuden, runkoaineksen rakeisuuden ja vesipitoisuuden tulee 
pysyä ennakkokokeissa hyväksytyissä rajoissa. 

	

4844.5.5 	Ojan pohjalla bentoniittimaan yläpinnan 
1. sallitut poikkeamat ovat suunnitelman mukaiset 
II. korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa 

poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä. 

Sallituissa poikkeamissa tulee ottaa huomioon kohtien 4844.6.6 ja 4844.6.7 vaatimukset. 

	

4844.5.6 	Ojan pohjalla sallitaan bentoniittimaan pinnassa enintään 20 mm:n painautumia. 

	

4844.5.7 	Yhdistelmärakenteessa bentoniittimaan yläpinnan vaatimukset ovat samat kuin yhdistelmä- 
rakenteen maatiivisteen yläpinnan vaatimukset, ks. ohutmuovi kohta 4848.2. 

Taulukko 4844.1: Bentoniittimaan laatuvaatimukset 
KERROKSEN VÄHIMMÄIS- VÄHIMMAIS- 

NIMELLIS- PAKSUUS PAKSUUS 
K-ARVO PAKSUUS LUISKASSA OJAN POHJALLA 

K-ARVO YKSITTÄINEN (keskiarvo (yksittäinen 3 m leveydellä 
_____________ KESKIARVO MINIMI luiskassa) minimi) (yksittäinen minimi) 

Vaativa 5010 -  mis i0i0 	mis 150 mm 120 mm 150 mm 
kloridisuojaus 

4,41O 	mis i010 	mis lOOmm 80 mm 100 mm 
Kloridisuojaus 

4010 	m/s 710 	m/s 80 mm 65 mm 100 mm 

Onnettomuus- :9 
5010 	m/s .9 10*10 	m/s 150 mm 120 mm 150 mm - 

suojaus 

*) Myös vaativan kloridisuojauksen rakenne kelpaa 
**) Myös kloridisuojauksen rakenne kelpaa 

4844.6 
	

Bentoniittimaan alusta 

4844.6.1 
	Alustana oleva päällysrakennekerros ja rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä 

tasaiseksi. 
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4844.6.2 	Ojan pohjaUa alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien 
juuret tai alusta peitetään juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai 
muovilla. 

4844.6.3 	Jos pohjamaa on tasarakeista (d60/d10  < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan lisää- 
mäUä alustaan soraa tai mursketta niin, että kantavuutta parantavan tukikerroksen ja 
bentoniittimaan yhteispaksuus on vähintään 200 mm. 

4844.6.4 	Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata, 
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle 
1. suunnitelman mukainen rakenne 
II. rakenne, jossa alinna on kl 3 suodatinkangas, jonka päälle tulee 200 mm soraa tai 

mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa. 

4844.6.5 	Louhealusta 
1. 	kiilataan ja tasataan suunnitelmien mukaisesti 
II. kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa pienemmällä louheella tai 

kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja alustan tasaisuus- 
vaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään kl 3 suodatinkangas. 

4844.6.6 	Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tiivistetään tärylevyllä 
tasaiseksi ja kantavaksi. Alustana olevan pohjamaan tasaisuusvaatimus määrätään työ-
kohtaisesti siten, että käytettävällä bentoniittimaamäärällä saavutetaan vaadittu kerrospak-
suus joka kohdassa. Alustan tasaisuus ja korkeusasema mitataan ja merkitään siten, että 
tieto on käytettävissä bentoniittimaan paksuutta mitattaessa. 

4844.6.7 	Ojan pohjalla alustan 
1. 	sallitut poikkeamat ovat suunnitelman mukaiset 
II. korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa 

poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä. 

4844.7 	Bentoniittimaan suoja- ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus 

4844.7.1 	Vaativassa 	ja 	tavanomaisessa 	kloridisuojauksessa 	asennetaan 	puhtaan 
bentoniittimaakerroksen päälle kohdan 4848.2 mukainen ohutmuovi ojan pohjaan ja koko 
sisäluiskaan kuvan 4844.1 mukaisesti. 

4844.7.2 	Onnettomuussuojauksessa ei tarvita ohutmuovia. 

4844.7.3 	Tien rakennekerroksissa asennetaan bentoniittimaan ja ohutmuovin päälle suodatinkangas 
kl 3, mikäli päälle tulevan murskeen maksimiraekoko on suurempi kuin 55 mm. 

4844.7.4 	Suoja- ja salaojakerros tarvitaan bentoniittimaan päälle 
a) ojan pohjalle ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 % 

(veden johtamiseksi) 
b) ohutmuovin päälle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on> 12 mm tai pyöreä-

rakeisella hiekalla > 31 mm (muovin suojaamiseksi) 
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos 

suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi) 
d) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (d) on > 31 mm 

tai pyöreärakeiseUa hiekalla> 55 mm (bentoniittimaan suojaamiseksi). 

4844.7.5 	Suoja- ja salojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus vähintään 
0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d) on enintään 22 mm, kun 2 mm seulan 
läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30...70 %. Paljaan 
bentoniittimaan kohdalla voidaan sallia kaksinkertainen maksimiraekoko. 

4844.7.6 	Jos tiivistekerroksen päällä ojassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa 
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, onko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos sala-
ojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki. 
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4844.8 	Suojaverhous, laskuojat ja nurmetus 

4844.8.1 	Suojaverhous rakennetaan suunnitelmissa esitettyjen mittojen mukaisesti. Bentoniittimaan, 
suojaverhouksen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja ulkoluiskissa 
sekä ojan pohjalla vähintään 500 mm. Tien rakennekerrosten alla tiivisteen päälle tulevan 
rakenteen paksuus on vähintään 250 mm ja enintään 350 mm. 

4844.8.2 	Suojaverhouksen materiaalina käytetään 
1. 	suunnitelmissa osoitettua materiaalia 
II. kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d) on enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 

50 % seulan 0,063 mm läpäisevää ainesta. 

4844.8.3 	Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa 
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia. 

4844.8.4 	Suojaverhous nurmetetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. nurmetusluokalla II. 

4844.8.5 	Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden alitus on 30 % kerrospaksuudesta. 

4844.8.6 	Laskuojan rakenne osoitetaan suunnitelmissa. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan, jos 
luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5. 

4844.9 	Läpiviennit ja tiivisteen liittyminen rumpuihin 

4844.9.1 	Läpiviennit ja rumpujen kohdat tehdään 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. käyttäen luiskissa kuvan 4844.2 ja uusissa rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia raken-

teita. 
Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään muuttamaan suunnitelma niin, että 
läpivienti tulee luiskaan vähintään 1 m ojan pohjasta. 

Kuva 4844.2: Läpivienfi bentoniittimaassa. Tiivisteen pinta viettää laitteesta poispäin joka 
suunnassa. 
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fT1fI. 0.2 m 

b.ntonflttlmatto. b.ntonilttfmoo toi 
moo*fiv1ut. Jo ohubnual (Idotldi.uojau.) 

min. 0.25 m 

bufltfknatto. b onflttmoo toi 
moatiMite Ja o,utmuovl ($doiidluuojou.) 

Kuva 4844.3: Tiiviste rummun kohdalla. a) Tiivisterakenne ja sen suoja- ja salaojakerros 
viedään rummun ali. b) Jos vedet halutaan johtaa rum puun, bentoniittimaakerroksen pinta 
voidaan nostaa rummun juoksun tasolle tiivisteen ylä pinnan pituuskaltevuuden suunta 
sä ilyttä en. Tällöin bentoniittimaakerroksen paksuus rummun päässä on ̂  0,4 m ja 
yläpinnassa on ennen rummun päitä eroosion kestävä verhous. Rumpu on tällöin 
kumitiivisteellinen. Vaihtoehto a) on suositeltavampi. 

4844.10 	Työmenetelmiä koskevia vaatimuksia 

4844.10.1 	Bentoniittimaamassa voidaan kostuttaa vain sekoitusasemaa. 

4844.10.2 	Bentoniittimaan tiivistämiseen käytetään kaivin- tai luiskakoneen puomiin kiinnittyä raskasta 
tärylevyä tai muuta työhön soveltuvaa kaustoa. 

4844.10.3 	Tiivistekerroksen yläpinnan tasaisuus tarkistetaan ennen muovikalvon asentamista. Tiivis- 
teen pinta ei saa kuivua ennen muovin asentamista. 

4844.10.4 	Bentoniittimaatiiviste on rakennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana, ettei 
vesi pääse huuhtomaan bentoniittia runkoaineksesta. Levitetyn bentoniittimaan tiivistämi-
nen on tehtävä saman päivän aikana ja kerros on peitettävä mandollisimman pian tiivistyk-
sen jälkeen. 

4844.10.5 	Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suun- 
nitteluohjeiden mukaisesti. 
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4844.11 	Laadunvarmistus työn aikana 

4844.11.1 	Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa 
4844.6.2 - 4844.6.5 edellytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan. 

4844.11.2 	Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan 
^ 20 m välein. Muualla mittaustiheys määräytyy koetiivistyksen perusteella ja tarkentuu työn 
aikana paksuushavaintojen mukaan. Alustan laatu valokuvataan työn alussa sekä alustan 
tyypin ja olosuhteiden muuttuessa. 

4844.11.3 	Käytetyt työmenetelmät, raaka-ainemäärät ja säätila kirjataan päivittäin. Työmenetelmien ja 
kaluston vaatimukset määräytyvät ennakkokokeiden ja koetiivistyksen perusteella ja 
tarkentuvat laadunvarmistusmittausten tulosten perusteella. 

4844.11.4 	Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (työvaihe, paalulukema, 
vas./oik. luiska tms.). 

4844.11.5 	Runkaaineen laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa maan rakeisuus 
ja vesipitoisuus varmistetaan ennen materiaalin käytön jatkamista. Tarvittaessa bentoniitti- 
maan runkoaines homogenisoidaan niin, että rakeisuus on sallitulla alueella. 

Runkoaineen rakeisuus ja vesipitoisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3  erästä. Rakeisuus tutkitaan pesuseulonnalla ja 

joka neljännestä näytteestä areometrikokeella tai vastaavalla. 

Bentoniittimaan runkoaineeksi kelpaamaton materiaali varastoidaan sekä merkitään raken-
teeseen kelpaamattomaksi. 

4844.11.6 	Työn aikana bentoniittimaan laatu tutkitaan joko 

a) määrittämällä tiivistetystä kerroksesta otetusta näytteestä laboratoriossa veden- 
läpäisevyys, rakeisuus ja vesipitoisuus 1 määritys jokaista alkavaa 10 000 m 2  kohti, 
kuitenkin vähintään kolmesta näytteestä. Vedenläpäisevyyskoetta varten näyte tiivis- 
tetään rakenteessa todetussa kosteudessa rakenteessa todettuun tiiviyteen. 

tai 
b) määrittämällä sekoitusvaiheessa kunkin erän runkoaineen rakeisuus ja massan bento-

niittimäärä, sekä määrittämällä valmiista suojausrakenteesta otetusta näytteestä 
rakeisuus ja massan bentoniittimäärä 1 määritys jokaista alkavaa 10 000 m2  kohti, 
kuitenkin vähintään kuudesta näytteestä. 

Näytteet koetta varten otetaan ensisijassa niistä kohdista, joissa on laadunvalvonnassa 
havaittu poikkeama infiltraatiomittauksessa tai kerroksen tiiviydessä. 

4844.11.7 	Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen tiiviys ja vesipitoisuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. tekemällä vähintään 4 mittausta 500 m2  kohti. Mittausten kohdat valitaan siten, että 

kaksi tehdään ojan pohjalta ja kaksi luiskista. Ojan pohjan mittauskohtien väli on 
^ 20 m. Kerroksen tiiviys mitataan säteilymittalaitteella ja vesipitoisuus säteilyrnitta-
laitteella tai speedymetrillä. Säteilymittalaite kalibroidaan työn alussa vastaamaan 
bentoniittimaan kuivairtotiheyttä. 

4844.11.8 	Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen paksuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. ensimmäisen 2000 m2  aikana 12 mittauksella 500 m 2  kohti. Tämän jälkeen mittaus- 

tiheys valitaan ensimmäisten mittausten hajonnan perusteella kuitenkin vähintään 4 
mittausta 500 m 2  kohti. Mittauspaikat valitaan kuten edellisessä kohdassa. Tihennettyä 
mittausta käytetään uudestaan, jos siirrytään huonommin kantavalle alustalle tai 
vaihdetaan työmenetelmää. 

Kerroksen paksuus mitataan koekuopasta tai näytekairalla. Mittauskohta tiivistetään mitta-
uksen jälkeen. 
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4844.11 .9 	Tiivistetyn bentoniittimaakerroksen tasalaatuisuutta arvioidaan työmaalla 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. putkialenemamittauksella tai muulla vastaavalla menetelmällä. Mittausten raja-arvona 

pidetään koetiivistysalueella samalla menetelmällä tehtyjen mittausten tuloksia. Jos 
raja-arvo ylittyy, selvitetään, mistä syystä vedenläpäisevyysarvo on kasvanut ja ryhdy-
tään toimiin laadun parantamiseksi. 

4844.11.10 Tiivistetyn kerroksen ojan pohjan korkeusasema mitataan ^ 20 m välein, mittauskohta on 
ensisijaisesti sama kuin alustan m ittauksessa. 

4844.11.11 	Bentoniitin laatua seurataan tekemällä paisumisindeksikokeita 1 määritys jokaista alkavaa 
10 000 m2  kohti, kuitenkin vähintään 3 koetta. 

4844.11.12 	Sekoitteessa käytettävän veden laatua seurataan tekemällä 1 sähkönjohtavuus- ja pH- 
määritys jokaista alkavaa 10 000 m 2  kohti, kuitenkin vähintään 3 koetta. Sähkönjohta-
vuuden enimmäisarvo on 1 000 .tS / cm ja sallittu pH 5-8. Jos käytettävä vesi on juoma-
vedeksi tarkoitettua, ei veden laatua tarvitse seurata työmaalla. 

4844.11.13 	Bentoniittimaan tiivistämisen jälkeen tarkastetaan, että 
- tiivistysjälki näkyy tiivistetyn alueen pinnalla 
- kerroksen pinnalla ei ole yli 1 mm suurempia rakoja 
- kerroksen pinnalla ei ole hiekka- tai kasvijätesilmäkkeitä. 

4844.11.14 Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848 mukaan. 

4844.11.15 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti 
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatka-
mista. 

Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. suoja- ja salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m3  erästä 

pesuseulonnalla ja suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m 2  kohti. 

4844.11.16 	Tien rakennekerrosten kohdalla bentoniittimaan päällä käytettävän murskeen rakeisuus 
varmistetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. keskimäärin 500 tonnin välein, kuitenkin 1 000 m välein kummaltakin pientareelta. 

4844.11.17 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. tekemällä vähintään 1 mittaus ko. kerroksen 500 m2  kohti, pisteitten väli on ̂  50 m. 

Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangolla varoen vahingoittamasta tiivistettä. 

4844.11.18 	Läpivientien toteutus varmistetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käy-

tettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan. 

4844.12 	Lopputarkastus 

4844.12.1 	Tarkastetaan, että 
- vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle 
- laskuojat on suojattu 
- nurmetus kasvaa koko suojatuila alueella 

syöpymiä ei ole näkyvissä 
- tiivisteen tekemisen jälkeen tehdyt läpiviennit on tiivistetty (kaiteet, jalustat ym.) 
- laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty 
- ennakkokokeiden tulokset (ottopaikan materiaali, suhteitus, vedenläpäisevyys) 
- koetiivistysalueen ja koesekoituksen testitulokset 
- tiivisteeseen käytetyn runkoaineen, bentoniitin sekä veden laatu 
- alustan laatu 

valmiin beritoniittimaakerroksen tiiviys-, paksuus- ja infiitraatiomittausten tulokset 
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sekä ojan pohjan korkeus ja kaltevuus 
- suoja- ja salaojakerroksen laatu 
- suojaverhouksen laatu 
- läpivientien laatu 
- yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu 

- tarkastusten tulokset on kirjattu 
- valmis tuote on vaatimusten mukainen 
- pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty. 

4844.13 	Rakentajan laaturaportti; bentoniittimaa 
Raporttiin tulee: 
1) Raportin 	oikeellisuudesta 	vastaavan 	organisaation 	(pääurakoitsija, 	aliurakoitsija, 

palkattu laadunvalvontakonsultti tms.) nimi ja vastuuhenkilö. Vastuu voidaan jakaa eri 
kohtien osalta. 

2) Tiesuunnitelmassa hyväksytty suunnitelma, toteuttamiseen käytetty suunnitelma ja 
hankekohtaiset laatuvaatimukset sekä muutossuunnitelmat. 

3) Bentoniittia koskevat tiedot: tyyppi, tehdyt testit, testien tekijä, valmistajan antamat 
tuotekohtaiset tiedot, näyte bentoniitista muovipussissa erikseen varastoituna. 

4) Runkoaineita ja vedenläpäisevyyttä koskevat ennakkokokeet: valitut reseptit ja tiiviys- 
asteet ja niitä vastaavat k-arvot (yhteensä vähintään kolme havaintoa valitusta ja sitä 
lähellä 	olevista 	seoksista 	tai 	tiiviysasteista), 	miten 	runkoaineen, 	sekoituksen 	ja 
tiiviysasteen hajontaan on varauduttu. 

5) Koesekoitusta ja koetiivistystä koskevat tiedot: tehtiinkö kokeita, miten tuotannossa 
käytettävät työmenetelmät ja kalusto (massan sekoituksen tasaaatuisuus, bentoniitti- 
maan levittäminen ja tiivistäminen) valittiin, miten tuotannossa käytettävän laadun- 
varm istuksen mittausmenetelmät (tiiviysaste, vesipitoisuus, paksuus, 	infiitraatiom it- 
taus) ja raja-arvot valittiin, miten alustan kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset asetettiin. 

6) Tiedot toteutuneesta alustan laadusta: kohdassa 4844.11 alustaa koskevat tarkkailun 
tulokset ja korkeusasemista lasketut ojan pohjan kaltevuudet. Lisäksi ilmoitetaan kirjal- 
lisesti, 	poikkesiko alustan 	laatu 	muina päivinä valokuvista 	ilmenevästä laadusta. 
Valokuvista tulee näkyä alustana olevan tien rakennekerroksen pinta ja luiska, sisä- ja 
ulkoluiska sekä ojan pohja juuri ennen tiivisteen rakentamista. 

7) Toteutuneen tiivistekerroksen tiedot: kohdassa 4844.11 tiivistekerrosta koskevat asiat, 
korkeusasemista 	lasketut 	ojan 	pohjan 	kaltevuudet, 	alitusten 	poikkeamaraportit 
korjaustoimenpiteineen, valokuvat työvaiheista. 

8) Tiivisteen päällä käytetty ohutmuovi: ks. kohta 4848.8. 
9) Tiivisteen päälle rakennetun kerroksen ja kuivatuksen tiedot: kohdassa 4844.11 suoja- 

ja salaojakerrosta sekä suojaverhousta koskevat asiat, onko tiivisteen päälle tien 
päällysrakenteen kohdalle rakennetun kantavan kerroksen rakentamisen vaikutus 
bentoniittimaahan tutkittu koejyräyksellä (valokuva tuloksesta), putkien ja kaivojen 
tyyppi (onko lietepesiä?). 

10) Pylväiden ja muiden rakenteiden läpiviennit: tarkennetaan suunnitelman kuvia kohdan 
4844.11.18 asioilla ja esimerkkivalokuvin. 

11) Pintavesien virtauksia koskeva tarkastelu: valuuko pintavesi suojatulta alueelta sivulle 
suojaamattomalle alueelle, mihin vedet johdetaan, miUaisiin tarkasteluihin purkupaikan 
valinta on 	perustunut 	(tässä tapahtuneet virheet ovat yleensä tilaajan vastuulla), 
tuleeko laskuojaan luotettava suojaus (jyrkkiin tuiskiin soveltuu yleensä vain putkitus). 

12) Muut laatua koskevat huomiot ja työmaakokousten kirjaukset, laatupoikkeamaraportit 
ja suunnitelmien muutosperusteet. 

Rakentajan laaturaportin merkitys 
- arvonmuutokset (yleensä lieviä ulkoluiskassa, mutta ankarampia ojan pohjassa) ja 

tarve rakentaa uudelleen osa rakenteista määräytyvät laaturaportin perusteella 
- raporttiin merkityt väärät tiedot voivat vaikeuttaa tarjouspyyntöjen saantia sellaisissa 

tulevissa urakoissa, joissa edellytetään toimivaa laatujärjestelmää tai luotettavuutta: 
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mikä koskee laaturaportin laatinutta organisaatiota tai joskus laadunvalvontakonsultille 
ohjeita antanutta organisaatiota, jos virheet paljastuvat tiehallinnon tai viranomaisten 
pistokoetutkimuksissa 

- laaturaportti on osa pakollista, kunnossa pitäjile ja pelastusviranomaisille luovutetta vaa 
pohja vesisuojauksen kuvausta 

- tilaaja saa tiedon alkuperäisen suunnitelman puutteista ja voi laajentaa suojausta 
tarvittavilta osin. 
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4846 	Pohjaveden suojaus; maatiiviste 

4846.1 	Yleistä 
Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää suolapitoisten vesien pääsy suurina pitoi-
suuksina pohjavesiin sekä vahingollisten aineiden pääsy pohjaveteen esim. säiliöauto- 
onnettomuuksissa. Maatiivisteen käyttö ilman muovia on mandollista ainoastaan onnet-
tomuussuojauksessa, koska maatiiviste yksin ei estä riittävästi kloridien kulkeutumista 
pohjaveteen. 
Tien rakennekerrosten kohdalla pientareen alla tiivisteenä käytetään bentoniittimattoa tai 
bentoniittimaata. Tiivisteen alusta ja päälle tuleva rakenne tehdään ko. tiivisteen vaatimus-
ten mukaisesti. 
Kloridisuojauksessa saadaan maatiivistekerros riittävän vesitiiviiksi tekemällä tiiviste kaksi-
kerroksisena yhdistelmärakenteena, jossa on luiskissa ja ojan pohjalla maatiivisteen päällä 
limisaumattu ohutmuovi. Ojan pohjalla muovi asennetaan tien pituussuuntaan ja luiskissa 
joko pituus- tai poikkisuuntaan. Jos muovia joudutaan jatkamaan huonon vieton tai pado-
tuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan kohdissa, tulee muovin olla paksumpaa ja saumat 
hitsata. 

Kloridisuojauksessa maatiivisteen päällä olevaa ohutmuovia suojaamaan tarvitaan suoja- 
ja salaojakerros, jos yläpuolinen verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros 
tarvitaan poistamaan tiivisterakennetta kuormittava vedenpaine, jos yläpuolinen suoja-
verhousmateriaali on liian hienorakeista. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan tarvittaessa 
salaojituksella. 

^ 0.5m 
	bentoniittimatto 	 salaoja tarvittaessa 

suojaverhous 

suoja— ja salaojakerros tarvittaessa, d ̂ 0.lm 

ohutmuovi 

maatiiviste min 0.3 m 

alusta 
Alustan vaatimukset 
tierakenteen kohdalla 	 Alustan vaatimukset luiskassa 

Kuva 4846.1: Pohja veden suojaus maatiivisteellä (kloridisuojaus). 

Onnettomuussuojauksissa riittää tiivisteeksi pelkkä maatiivistekerros eikä muovikalvoa 
tarvita. Vastaavasti myös muovikalvoa suojaava suoja- ja salaojakerros voidaan jättää pois. 
Suoja- ja salaojakerrosta ei tarvita myöskään tiivistettä kuormittavan vedenpaineen 
poistamiseen. Näin suojaverhouskerros voidaan rakentaa suoraan maatiivistekerroksen 
päälle. 
Jos onnettomuussuojausrakenteen piennarta vasten tuleva suojaverhousmateriaali on 
huonosti vettä läpäisevää, varmistetaan pientareella tiivisteen yläpuolinen kuivatus ulotta- 
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maila vettä johtava suoja- ja salaojakerros huonosti vettä johtavan suojaverhouksen läpi tai 
rakentamalla koko sisäluiskan yläosa routimattomasta materiaalista. 

Onnettomuussuojausrakenne voidaan tehdä maatiivisteen sijasta myös bentoniittimatolla 
tai bentoniittimaalla ilman muovikaivoa. Suoja- ja salaojakerrosta ei tarvita kuivatuksen 
takia, mutta tiivisteen suojauksen takia kerros on tarvittaessa rakennettava. Pientareen 
kuivatus tehdään kuten maatiivisterakenteeHa. 
Suojaverhous suojaa tiivistettä kuormilta, ehkäisee eroosiota ja liiallista kuivumista, toimii 
nurmetuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojaverhouksen nurmetus suojaa 
luiskaa eroosiolta ja lilalliselta kuivumisetta. 

Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka, 
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat 
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat. 

bentoniittimotto 

essa vetta iäpisevi 
mis k 

flt ^0.3m 

suooverhous 

moatiiviste 0,5 - 0,7 m 

alusta 

Alustan vaatimukset 
tierakenteen kohdalla 	 Alustan vaatimukset luiskasso 

Kuva 4846.2: Pohja veden suojaus maatllvisteellä (onnettomuussuojaus). 

4846.2 	Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin vaatimukset 

4846.2.1 	Maatiivisteenä käytetään laihaa savea, silttiä tai hienoainespitoista moreenia. Maatiivisteen 
0,063 mm seulan läpäisy on oltava ̂  50 % ja savilajitteen määrä (<0,002 mm aines) 10-
50 %. Suurin sallittu raekoko on 1/3 kerrospaksuudesta. Jos maatiivistettä käytetään 
yhdistelmärakenteessa, tiivistekerroksen yläosassa 70 mm paksuudella suurin sallittu 
raekoko on 30 mm. Materiaalien tulee olla kivettömiä. 

4846.2.2 	Maatiivisteen laboratoriokokeella määritetty vedenläpäisevyyskertoimen (k-arvo) on oltava 
<1 x i0 m/s, kun näytteen tiivilysaste on 90— 100 % standardi proctorkokeella 
määritetystä maksimitiiviydestä. Laboratoriokokeessa on tiiviyden ja vesipitoisuuden vas-
tattava rakenteessa toteutuvia arvoja. 

4846.2.3 	Maatiivisteen humuspitoisuuden on oltava <2 %, eikä materiaali saa sisältää kasvijätettä 
tai turvetta. 

4846.2.4 	Maatiivisteen kuivumiskutistuma on selvitettävä, jos savipitoisuus (< 0,002 mm aines) on 
> 30 %, pohjamaan hienoainespitoisuus pieni ja pohjaveden pinta yli 4 m syvyydellä 
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maatiivistekerroksen alapinnasta. Tällöin tiivistystyö on tehtävä sellaisessa vesipitoisuu-
dessa, että kuivumiskutistuma ei aiheuta suuria halkeamia. 

4846.3 	Ennakkokokeet ja koetiivistys 

4846.3.1 	Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin ominaisuuksien sallitut vaihtelualueet selvitetään 
tekemällä rakeisuus-, vesi- ja humuspitoisuus- ja plastisuusmäärityksiä, proctorkokeita 
sekä vedenläpäisevyyskokeita ennen töiden aloittamista. Vedenläpäisevyyskokeet tehdään 
joustavaseinäisessä sellissä takapainetta käyttäen Suomen ympäristökeskuksen laatimien 
voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Laboratoriokokeissa ei saa käyttää suurempaa 
tiiviysastetta kuin mihin kerros tiivistetään todellisessa rakenteessa. Myös vesipitoisuuden 
tulee vastata työmaaolosuhteita. 

4846.3.2 	Maatiivisteeseen käytettävän materiaalin rakeisuus, vesi- ja humuspitoisuus sekä plasti- 
suusrajat määritetään ottopaikalta ennakkoon 
1. suunnitelmien mukaisesti 
II. vähintään 6 edustavasta näytteestä. 
Maatiivisteeseen kelpaamaton materiaali merkitään tiivisteeseen kelpaamattomaksi. 

4846.3.3 	Työn aluksi varmistetaan koetiivistyksellä, että tarvittava tiiviysaste saavutetaan työhön 
käytetyllä kalustolla, kerrospaksuudella ja työmenetelmillä. 

4846.3.4 	Koetiivistyksessä tiivistetään ̂  100 m2  koealue ja tiiviysaste määritetään neljästä satunnai- 
sesti valitusta kohdasta kerroksen pinnalta. Tiiviysaste saadaan vertaamalla samalta 
alueelta säteilymittalaitteella kuudesta kohtaa määritettyä tiheyttä parannetulla tai standardi 
proctorkokeella saatuun maksimikuivairtotiheyteen. Säteilymittalaitteella saatuja arvoja 
pidetään myöhemmin ohjearvoina maan tiheyden ja vesipitoisuuden tarkkailussa. Jos 
vaadittua tiiviysastetta ei saavuteta, tiivistetään uusi koeala, kunnes käytettävä työmene-
telmä ja kerrospaksuus takaavat työn kelpoisuuden. 

4846.3.5 	Tiivistetyllä alueella tehdään infiltraatiomittauksia avoimella kaksirengasinfiitrometrillä tai 
muilla yksidimensionaalista virtausta jäljittelevillä menetelmillä. Mittausten keston tulee olla 
riittävä, jotta koetuloksista pystytään määrittämään kerroksen vedenläpäisevyysarvo riittä-
vän luotettavasti. Samassa yhteydessä tehdään kolmiulotteista veden suotautumista 
mittaavia putkialenemam ittauksia tai muita infiltraatiomittauksia, joita tullaan tekemään 
rakentamisen aikana. Kaksirengasinfiltrometrimittauksen tms. tuloksia verrataan putkiale-
nemamittauksen tms. tuloksiin, joita käytetään ohjeellisena raja-arvona tiivistekerroksen 
laadunvaihtelun mittaam isessa. Laboratorioarvon kanssa verrattavissa olevaa veden-
läpäisevyyden arvoa ei työmaaolosuhteissa voida määrittää, mutta laadun vaihtelua 
voidaan arvioida em. mittauksien avulla. 

4846.3.6 	Alustan kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset selvitetään koetiivistyksen yhteydessä ja 
esitetään laatusuunnitelmassa siten, että paksuusvaatimukset täyttyvät. 

4846.4 	Valmiin maatiivistekerroksen vaatimukset 

4846.4.1 	Valmiin kerroksen vaadittu vedenläpäisevyys (k-arvo) on kohdan 4846.2.2 mukainen. 

4846.4.2 	Tiivistetyn maatiivistekerroksen paksuus on onnettomuussuojauksessa vähintään 500 mm 
ja kloridisuojauksessa vähintään 300 mm. 

4846.4.3 	Tiivistetyn maatiivistekerroksen tiiviysasteen tulee olla vähintään sama kuin näytteellä, jolla 
on saavutettu laboratoriossa riittävän pieni vedenläpäisevyyskerroin, ks. kohta 4846.2.2. 

4846.4.4 	Tiivistetyn maatiivistekerroksen vesipitoisuuden tulee vastata ennakkokokeiden vesipitoi- 
suutta. Vesipitoisuuden on oltava lähellä standardi proctorkokeella määritettyä optimivesi-
pitoisuutta. 

4846.4.5 	Ojan pohjalla maatiivisteen yläpinnan 
1. 	sallitut poikkeamat ovat suunnitelman mukaiset 
II. korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ajan pohjan kaltevuus saa 

poiketa - 0,5 - + 2 %-yksikköä. 

Sallituissa poikkeamissa tulee ottaa huomioon kohtien 4846.5.6 ja 4846.5.7 vaatimukset. 
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4846.4.6 	Maatiivisteen pinta tiivistetään tärylevyllä tasaiseksi ja kantavaksi. 

	

4846.4.7 	Yhdistelmärakenteen maatiivisteen yläpinnan tasaisuusvaatimus on esitetty kohdassa 
4848.2. 

	

4846.5 	Maatiivisteen alusta 

	

4846.5.1 	Alustana oleva rakennekerroksen luiska tiivistetään tärylevyllä tasaiseksi. 

	

4846.5.2 	Ojan pohjalla alustasta poistetaan pajujen ja muiden helposti kasvuun lähtevien kasvien 
juuret tai alusta peitetään juurien esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävällä kankaalla tai 
muovilla. 

	

4846.5.3 	Jos pohjamaa on tasarakeista (dJd10 < 5) hiekkaa, sen kantavuutta parannetaan lisää- 
mällä alustaan soraa tai mursketta 200 mm. 

	

4846.5.4 	Jos pohjamaa on märkää silttiä, märkää silttimoreenia, pehmeää savea tai humusmaata, 
tehdään kantavuuden parantamiseksi ja kapillaarisen nousun estämiseksi tiivisteen alle 
1. suunnitelman mukainen rakenne 
II. rakenne, jossa alinna on kl 3 suodatinkangas, jonka päälle tulee 200 mm soraa tai 

mursketta tai 300 mm suhteistunutta routimatonta hiekkaa. 

	

4846.5.5 	Maatiivisteen louhealusta 
1. 	kiilataan ja tasataan suunnitelmien mukaisesti 
II. kiilataan ja tasataan myös tien rakennekerroksen luiskissa pienemmällä louheella tai 

kiviaineksella niin, että pintakerrokset eivät varise louheeseen ja alustan tasaisuus- 
vaatimukset täyttyvät. Alustalle asetetaan vähintään kI 3 suodatinkangas. 

	

4846.5.6 	Alustan pinnasta poistetaan ylisuuret kivet, puiden juuret ym. ja pinta tasataan. Tarvittaessa 
alusta tiivistetään esim. tärylevyllä. Alustana olevan pohjamaan tasaisuusvaatimus 
määrätään työkohtaisesti siten, että joka kohdassa saavutetaan vaadittu kerrospaksuus. 
Alustan tasaisuus ja korkeusasema mitataan ja merkitään siten, että tieto on käytettävissä 
maatiivisteen paksuutta mitattaessa. 

	

4846.5.7 	Ojan pohjalla alustan 
1. sallitut poikkeamat ovat suunnitelman mukaiset 
II. korkeustaso saa poiketa suunnitelman tasosta ± 50 mm ja ojan pohjan kaltevuus saa 

poiketa - 0,5 — + 2 %-yksikköä. 

	

4846.6 	Maatiivisteen suoja- ja salaojakerros, ohutmuovi ja salaojitus 

	

4846.6.1 	Kloridisuojauksessa asennetaan puhtaan bentoniittimaakerroksen päälle kohdan 4848.2 
mukainen ohutmuovi ojan pohjaan ja koko sisäluiskaan kuvan 4846.1 mukaisesti. 

	

4846.6.2 	Onnettom uussuojauksessa ei tarvita ohutmuovia. 

	

4846.6.3 	Suoja- ja salaojakerros tarvitaan maatiivisteen päällä olevan ohutmuovin päälle 
a) ojan pohjalle, jos suojaverhouksen 0,063 mm läpäisy on > 7 % (veden johtamiseksi) 
b) koko suojauksen leveydelle, jos suojaverhouksen maksimiraekoko (dx) on > 12 mm 

tai pyöreärakeisessa hiekassa> 31 mm (muovin suojaamiseksi) 
c) kloridisuojauksissa sisäluiskaan ja ojan pohjan ohutmuovin ulottuma-alueelle, jos 

suojaverhous on routivaa (veden johtamiseksi). 

	

4846.6.4 	Suoja- ja salojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus vähintään 
0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d) on enintään 22 mm, kun 2 mm seulan 
läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30...70 %. Paljaan 
maatiivisteen kohdalla voidaan sallia kaksinkertainen maksimiraekoko. 

	

4846.6.5 	Jos tiivistekerroksen päällä ojassa johdetaan vettä yli 400 m matka, eikä suunnitelmissa 
ole esitetty salaojaputkia, on selvitettävä, onko salaojaputket kuitenkin tarpeen. Jos sala-
ojaputki vaaditaan, se on TYLT 6830 mukainen pituusjäykkä putki. 
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4846.7 	Suojaverhous, laskuojat ja nurmetus 

4846.7.1 	Suojaverhous rakennetaan suunnitelmassa esitettyjen mittojen mukaisesti. Suojaverhouk- 
sen sekä suoja- ja salaojituskerroksen yhteispaksuus on sisä- ja ulkoluiskissa sekä ojan 
pohjalla oltava yhdistelmärakenteissa vähintään 400 mm ja onnettomuussuojauksissa 
pelkkää maatiivistettä käytettäessä 100— 300 mm. 

4846.7.2 	Suojaverhouksen materiaalina käytetään 
1. 	suunnitelmissa osoitettua materiaalia 
II. kitkamaata, jonka maksimiraekoko (d) on enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 

50 % seulan 0,063 mm läpäisevää ainesta. 

4846.7.3 	Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään luiskapintojen tasoon. Ojan pohjalle ei saa 
jäädä yli 50 mm syviä lammikoituvia kohtia. 

4846.7.4 	Suojaverhous nurmetetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. nurmetusluokalla II. 

4846.7.5 	Suojaverhouksen sallittu yksittäinen paksuuden alitus on 30 % kerrospaksuudesta. 

4846.7.6 	Laskuojan suojaus tehdään suunnitelman mukaan. Ojat joudutaan yleensä putkittamaan, 
jos luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:2,5 tai veden virtaus on voimakasta. 

4846.8 	Läpiviennit ja tiivisteen liittyminen rumpuihin 
4846.8.1 	Läpiviennit ja rumpujen kohdat tehdään 

1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. käyttäen uusissa rummuissa kuvan 4844.3 mukaisia rakenteita ja tekemällä läpi- 

viennin kohta muotoilemalla maatiiviste kuten bentoniittimaalla kuvan 4844.2 mukaan 
tai käyttäen läpivienneissä bentoniittimattoa kuvan 4842.2 tai bentoniittimaata kuvan 
4844.2 mukaan. 

Jos läpivienti on suunniteltu ojan pohjaan, pyritään suunnitelmaa muuttamaan niin, että 
läpivienti tulee luiskaan vähintään 1 m ojan pohjasta. 

4846.9 	Työohjeita 

4846.9.1 	Maatiiviste levitetään ja tiivistetään erillisissä korkeintaan 300 mm kerroksissa. Maatiivis- 
teen tiivistämiseen käytetään kaivin- tai luiskakoneen puomiin kiinnittyä raskasta tärylevyä 
tai muuta työhön soveltuvaa kalustoa. 

4846.9.2 	Tiivistekerroksen yläpinnan tasaisuus tarkistetaan ennen muovikalvon asentamista. Tiivis- 
teen pinta ei saa kuivua ennen muovin asentamista. 

4846.9.3 	Maatiiviste on rakennettava mandollisuuksien mukaan sateettomana aikana. Levitetyn 
tiivistemateriaalin tiivistäminen on tehtävä saman päivän aikana ja kerros on peitettävä 
mandollisimman pian. 

4846.9.4 	Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suun- 
nitteluohjeiden mukaisesti. 

4846.10 	Laadunvarm istus työn aikana 

4846.10.1 	Alustan kantavuus- ja kuivatusolosuhteet arvioidaan ja tarvittaessa tehdään kohdissa 
4846.5.2 - 4846.5.5 edeUytetyt toimenpiteet. Ratkaisut dokumentoidaan ja raportoidaan. 

4846.10.2 	Alustan sijainti ja tasaisuus tarkistetaan, ojan pohjalla alustan korkeusasema mitataan 
^ 20 m välein. 

4846.10.3 	Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärätja säätila kirjataan päivittäin. Työmenetelmien ja 
kaluston vaatimukset määräytyvät ennakkokokeiden ja koetiivistyksen perusteella ja 
tarkentuvat laadunvarmistusmittausten tulosten perusteella. 
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4846.10.4 	Tiivistekerroksen rakentamisen eteneminen kirjataan päivittäin (työvaihe, paalulukema, 
vas./oik. luiska tms.). 

4846.10.5 	Tiivistemateriaalin laatua seurataan jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa maan rakei- 
suus ja vesipitoisuus varmistetaan laboratoriokokein ennen materiaalin käytön jatkamista. 
Tarvittaessa tiivistemateriaali homogenisoidaan niin, että tiivistekerroksesta tulee tasalaa-
tuinen. Maatiivisteeksi kelpaamaton materiaali varastoidaan sekä merkitään tiivisteeseen 
kelpaamattomaksi. 
Työn aikana maatiivisteen rakeisuus ja vesipitoisuus määritetään em. mandollisten varmis-
tusten lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. 3 näytteestä 10 000 m2  kohti, kuitenkin kohteessa vähintään 3 näytteestä 

4846.10.6 	Työn aikana maatiivisteen laatua seurataan rakeisuuden ja vesipitoisuuden lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. määrittämällä em. kohdan 4846.10.5 / II. jostain ko. 3:sta näytteestä humuspitoisuus, 

vedenläpäisevyys ja plastisuusrajat, kuitenkin kohteessa vähintään 3 näytteestä. 

Vedenläpäisevyyskoetta varten näyte tiivistetään rakenteessa toteutuneessa vesipitoisuu-
dessa rakenteessa todettuun tiiviyteen. Näytteet koetta varten otetaan ensisijassa niistä 
kohdista, joissa on laadunvalvonnassa havaittu poikkeama infiitraatiomittauksessa tai 
kerroksen tiiviydessä. 

4846.10.7 	Tiivistetyn kerroksen tiiviys ja vesipitoisuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. tekemällä vähintään 4 mittausta 500 m 2  kohti. Mittausten kohdat valitaan siten, että 

kaksi tehdään ojan pohjalta ja kaksi luiskista. Ojan pohjan mittauskohtien väli on 
20 m. Kerroksen tiiviys mitataan säteilymittalaitteella ja vesipitoisuus säteilymitta-

laitleella tai speedymetrillä. Säteilymittalaite kalibroidaan työn alussa vastaamaan 
maatiivisteen kuivairtotiheyttä. 

4846.10.8 	Tiivistetyn kerroksen paksuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. ensimmäisen 2000 m2  aikana 12 mittauksella 500 m2  kohti. Tämän jälkeen mittaus- 

tiheys valitaan ensimmäisten mittausten hajonnan perusteella kuitenkin vähintään 4 
mittausta 500 m2  kohti. Mittauspaikat valitaan kuten edellisessä kohdassa. 

Kerroksen paksuus mitataan koekuopasta tai näytekairalla. Mittauskohta tiivistetääri mitta-
uksen jälkeen. 

4846.10.9 	Tiivistetyn kerroksen tasalaatuisuutta arvioidaan työmaalla 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. putkialenemam ittauksella tai muulla vastaavalla menetelmällä. Mittausten raja-arvona 

pidetään koetiivistysalueella samalla menetelmällä tehtyjen m ittausten tuloksia. Jos 
raja-arvo ylittyy, selvitetään, mistä syystä vedenläpäisevyysarvo on kasvanut ja ryhdy-
tään toimiin laadun parantamiseksi. 

4846.10.10 Tiivistetyn kerroksen ojan pohjan korkeusasema mitataan ̂  20 m välein, mittauskohta on 
ensisijaisesti sama kuin alustan mittauksessa. 

4846.10.11 	Maatiivisteen tiivistämisen jälkeen tarkastetaan, että 
- tiivistysjälki näkyy tiivistetyn alueen pinnalla 
- kerroksen pinnalla ei ole yli 1 mm suurempia rakoja 
- kerroksen pinnalla ei ole hiekka- tai kasvijätesilmäkkeitä. 

4846.10.12 	Tien rakennekerrosten kohdalla käytetään tiivisteenä bentoniittimattoa tai bentoniittimaata, 
ja niiden työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohtien 4842.8 ja 4844.11 mukaan. 

4846.10.13 Ohutmuovin työnaikainen laadunvarmistus tehdään kohdan 4848 mukaan. 

4846.10.14 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen materiaalin laatua seurataan jatkuvasti 
silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalin rakeisuus varmistetaan ennen käytön jatka-
mista. 

Materiaalien rakeisuus määritetään em. mandollisten varmistusten lisäksi 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
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II. suoja- ja salaojakerroksen materiaalista kerran satunnaisesti jokaisesta 600 m 3  erästä 
ja suojaverhouksen materiaalista kerran 10 000 m 2  kohti. 

4846.10.15 Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen paksuus todetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. tekemällä vähintään 1 mittaus ko. kerroksen 500 m 2  kohti, pisteitten väli on ̂  50 m. 

Mittaus tehdään koekuopasta tai esim. koetintangolla varoen vahingoittamasta tiivistettä. 

4846.10.16 Läpivientien toteutus varmistetaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. koeasennuksella, jonka perusteella laadittavassa laatusuunnitelmassa esitetään käy-

tettävät materiaalit ja työmenetelmät. Koeasennus valokuvataan. 

4846.11 	Lopputarkastus 
4846.11.1 	Tarkastetaan, että 

- vesi ei pääse valumaan suojaamattomalle alueelle 
- laskuojat on suojattu 
- nurmetus kasvaa koko suojatulla alueella 
- eroosiosyöpymiä ei ole näkyvissä 
- laadunvarmistukseen liittyvät kokeet ja mittaukset on tehty 
- ennakkokokeiden tulokset (ottopaikan materiaali, vedenläpäisevyys) 
- koetiivistysalueen tulokset 
- tiivisteeseen käytetyn materiaalin laatu 
- alustan laatu 
- valmiin maatiivistekerroksen tiiviys-, paksuus- ja infiitraatiomittausten tulokset sekä 

ojan pohjan korkeus ja kaltevuus 
- suoja- ja salaojakerroksen laatu 
- suojaverhouksen laatu 
- läpivientien laatu 
- yhdistelmärakenteen muovikalvon laatu 

- muovikalvosta on näytteet 
- pientareen tiivisterakenne; ks. bentoniittimatto kohta 4842.9 ja bentoniittimaa kohta 

4844.12 
- pohjavesisuojauksen kuvaus on tehty. 



Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Ja työselitykset 	 31 

POHJAVEDEN SUOJARAKENTEET; MAATIIVISTE 	 LUONNOS 8.5.2000 

4846.12 	Rakentajan laaturaportti; maati iviste 

Raporttiin tulee: 
1) Raportin oikeellisuudesta vastaavan organisaation (pääurakoitsija, aliurakoitsija, pal-

kattu laadunvalvontakonsultti tms.) nimi ja vastuuhenkilö. Vastuu voidaan jakaa eri 
kohtien osalta. 

2) Tiesuunnitelmassa hyväksytty suunnitelma, toteuttamiseen käytetty suunnitelma ja 
hankekohtaiset laatuvaatimukset sekä muutossuunnitelmat. 

3) Ottopaikan materiaalista tehdyt ennakkokokeet: materiaalin rakeisuudet, vesipitoisuu-
det ja tiiviysasteet ja niitä vastaavat k-arvot, miten materiaalin rakeisuuden, vesipitoi-
suuden ja tiiviysasteen hajontaan on varauduttu. 

4) Koetiivistystä koskevat tiedot: tehtiinkö kokeita, miten tuotannossa käytettävät työ- 
menetelmät ja kalusto (maatiivisteen levittäminen ja tiivistäminen) valittiin, miten 
tuotannossa käytettävän laadunvarmistuksen mittausmenetelmät (tiiviysaste, vesi-
pitoisuus, paksuus, infiltraatiomittaus) ja raja-arvot valittiin, miten alustan kantavuus- ja 
tasaisuusvaatimukset asetettiin 

5) Tiedot toteutuneesta alustan laadusta: kohdan 4846.10 alustaa koskevat tarkkailun 
tulokset ja korkeusasemista lasketut ojan pohjan kaltevuudet. 

6) Toteutuneen maatiivistekerroksen tiedot: kohdan 4846.10 tiivisteen laatua koskevat 
kohdat sekä alitusten poikkeamaraportit korjaustoimenpiteineen, tiedot tiivisteen 
levittämisestä, tiivistämisestä ja peittämisestä, tiivisteen rakentamispäivät ja kellonajat 
sekä säätila, peittämisen aikataulu sekä valokuvat työvaiheista. 

7) Tien rakennekerroksen kohdalla käytetty bentoniittimatto tai bentoniittimaa: ks. bento-
niittimatto kohta 4842.10 ja bentoniittimaa kohta 4844.13. 

8) Tiivisteen päällä käytetty ohutmuovi: ks. kohta 4848.8. 
9) Tiivisteen päälle rakennetun kerroksen ja kuivatuksen tiedot: kohdassa 4846.10 suoja- 

ja salaojakerrosta sekä suojaverhousta koskevat asiat, onko tiivisteen päälle tien 
päällysrakenteen kohdalle rakennetun kantavan kerroksen rakentamisen vaikutus 
bentoniittimattoon tai -maahan tutkittu koejyräyksellä (valokuva tuloksesta), putkien ja 
kaivojen tyyppi (onko lietepesiä?). 

10) Pylväiden ja muiden rakenteiden läpiviennit: tarkennetaan suunnitelman kuvia kohdan 
4846.10.16 asioilla ja esimerkkivalokuvin. 

11) Pintavesien virtauksia koskeva tarkastelu: valuuko pintavesi suojatulta alueelta sivulle 
suojaamattomalle alueelle, mihin purkuvedet johdetaan, millaisiin tarkasteluihin purku-
paikan valinta on perustunut (tässä tapahtuneet virheet ovat yleensä tilaajan vastuulla), 
tuleeko laskuojaan luotettava suojaus Uyrkkiin luiskiin soveltuu yleensä vain putkitus). 

12) Muut laatua koskevat huomiot ja työmaakokousten kirjaukset, laatupoikkeamaraportit 
ja suunnitelmien muutosperusteet. 

Rakentajan laatura portin merkitys 
- arvonmuutokset (yleensä lieviä ulkoluiskassa, mutta ankarampia ojan pohjassa) ja 

taive rakentaa uudelleen osa rakenteista määrä ytyvät laafuraportin perusteella 
-  raporttiin merkityt väärät tiedot voivat vaikeuttaa tarjouspyyntöjen saantia sellaisissa 

tulevissa urakoissa, joissa edellytetään toimivaa laatujärjestelmää tai luotettavuutta; 
mikä koskee laaturaportin laatinutta organisaatiota tai joskus laadunvalvontakonsultile 
ohjeita antanutta organisaatiota, jos virheet paljastuvat tiehallinnon tai viranomaisten 
pistokoetutkimuksissa 

- 	laaturaportti on osa pakollista, kunnossapitäjille ja pelastusviranomaisille luovutettavaa 
pohja vesisuojauksen kuvausta 

- 	tilaaja saa tiedon alkuperäisen suunnitelman puutteista ja voi laajentaa suoja usta 
taivittavilta osin. 
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4848 	Pohjaveden suojaus; muovikalvot ja bitumikermi 

4848.1 	Yleistä 
Muovikalvoa käytetään pohjaveden suojaukseen yhdistelmärakenteissa varsinaisen tiivis- 
teen päällä. Yksinään muovikalvoa voidaan käyttää ulkoluiskan tiivisteenä. 

Yhdistelmärakenteessa käytetään varsinaisena tiivistekerroksena bentoniittimattoa, bento-
nhittimaata tai maatiivistettä, jonka päällä on limisaumattu, ohut muovikalvo. Jos muovia 
joudutaan jatkamaan huonon vieton tai padotuksen vuoksi lammikoituvissa sivuojan koh-
dissa, tulee muovin olla paksumpaa ja saumat hitsata. Yhdistelmärakenteen toiminta 
perustuu siihen, että 
- varsinaiseen tiivisteeseen tulee vettä vain muovin satunnaisista rei'istä ja varsinaisen 

tiivisteen ja muovin hyvä kontakti estää nesteiden virtauksen tiivisteiden välissä 
- muovi estää varsinaisen tiivisteen kuivumista ja liikaa vettymistä, jolloin maatiivisteen 

(myös bentoniittimaton tai bentoniittimaan) vesipitoisuus pysyy paremmin vakiona ja 
mm. tiivisteen halkeilu vähenee 

- muovin vähäinen reikiintyminen ja saumaaminen limisaumoin voidaan sallia 
- muovi estää kasvien juurien pääsyn tiivistekerrokseen. 

Tien rakennekerrosten kohdalla pientareen alla tiivisteenä käytetään bentoniittimattoa tai 
bentoniittimaata. Erikoistapauksissa vanhojen teiden suojauksessa voidaan tien reunassa 
käyttää bitumikermiä, jolloin tiivistettä ei tarvitse viedä päällysrakenteen alle. 

Tiivisteen päälle tarvitaan suoja- ja salaojakerros suojaamaan tiivistettä, jos yläpuolinen 
verhouskerros on liian kivinen. Suoja- ja salaojakerros tarvitaan poistamaan tiivistettä 
kuormittava vedenpaine, jos tiivisteen yläpuolinen verhousmateriaali on liian hienorakeista. 
Kuivatuksen toim ivuus varmistetaan tarvittaessa salaojituksella. 

Suojaverhous suojaa kuormilta, ehkäisee eroosiota, liiallista kuivumista ja toimii nurme-
tuksen alustana sekä pidättää vaaralliset aineet. Suojakerroksen nurmetus suojaa luiskia 
eroosiolta ja liialliselta kuivumiselta. 

Suojattaessa maatiivistettä, bentoniittimaata tai bentoniittimattoa kasvien juurilta käytetään 
juurten esiintymiskohdissa niiden läpäisyn estävää kangasta tai muovikalvoa. 

Suunnitelmassa on määrättävä ainakin seuraavat asiat: suojattava alue, suojausluokka, 
purkupaikka, salaojan, liete- ja tarkastuskaivojen ja täydentävien muovien tarve, tuennat 
jyrkissä luiskissa sekä huonosti kantavat tai routivat pohjamaat. 

4848.2 	Ohutmuovi 
4848.2.1 	Ohutmuovia käytetään yhdistelmärakenteessa bentoniittimaton, bentoniittimaan ja maatii- 

visteen kanssa. Ojan pohjalla muovi asennetaan ojan pituussuuntaan. Jos sisä- tai ulko-
luiskaan asennetaan pohjamuovin lisäksi erillinen ohutmuovi, se voidaan asentaa myös 
poikkisuuntaan. Saumaus tehdään limisaumoin. 

4848.2.2 	Muovikalvon vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Paksumpaa kalvoa voidaan käyttää vain, 
jos kalvon ja varsinkin sen reunojen tarttuminen alustaan voidaan varmistaa. 

4848.2.3 	Yhdistelmärakenteessa m uovin alustana toimivalle bentoniittimaan tai maatiivisteen ylä- 
pinnalle ei saa jättää irtokiviä eikä yli 10 mm teräviä särmiä, yli 20 mm koloja, jalanjälkiä tai 
muita epätasaisuuksia. Tarvittaessa painautumat tasoitetaan ko. tiivistemateriaalilla. 

4848.2.4 	Yhdistelmärakenteessa muovin alustana toimivan bentoniittimaton pinnan tulee olla puh- 
das. Jos likaantuneen maton puhdistus ei onnistu, korjataan kohta 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. levittämällä uusi matto tai korjaamalla pinnan tiiviys bentoniittijauheella. 
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4848.2.5 	Ojan pohjan pituussuuntainen ohutmuovi ulotetaan sisä- ja ulkoluiskaan 
1. 	suunnitelmien mukaisesti 
II. kuvan 4848.1 mukaisesti vähintään 0,5 m korkeudelle tiivisteen vesijuoksusta. 

Jos ojan vietto tai linjaus on pienipiirteinen, tulee muovin leveyden olla riittävä, jotta muovin 
suuntauksen korjaamiseksi tehtäviä katkaisu- ja jatkoskohtia ei tule liian tiheään. 

4848.2.6 	Kaarteissa ohutmuovia voidaan taitella. 

4848.2.7 	Ojan pohjassa pituussuuntaan asennetun muovin limitys on vähintään 2 m ja saumoja saa 
olla enintään 20 kpV 1 km. Limisauman kohdalla tulee ojan pohjan vieton olla riittävä, jottei 
vesi lammikoidu. 

4848.2.8 	Luiskissa tien poikkisuuntaan asennetun ohutmuovin limitys on vähintään 0,5 m. Luiskaan 
voidaan asentaa myös tien pituussuuntainen muovi, limitys on myös tällöin 0,5 m. Limi-
saumat tehdään vieton kannalta niin, ettei vesi virtaa muovin alle. 

4848.2.9 	Veden valuminen ojan pohjan ohutmuovin alle estetään kuvan 4848.1 mukaisilla saumaus- 
rakenteilla. 
Ohutmuovi voidaan asentaa myös koko tiivisteen alalle. Bentoniittimattosuojauksissa voi-
daan myös maton ja muovin leveyden valinnalla mandollisesti välttää em. saumaustoimen-
piteet. 

sisäluiskan 
oh utm uovi 

olopuoflsen b—postan toi —jouheen 
sijaon vaihtoehtoisesti 

toniittirnattokaistole 

bfl.2m1 	
m 

tonittipasta tai 
bentonittijauhe 

_________ 	
pituussuuntainen__ohutmuovi 

bentoniittimatto, 
bentoniittimoa tai 
maatiiviste 

Kuva 4848.1: Ojan pohjan ohutmuovin ulottaminen, ohulmuovin limitys sekä ohutmuovin 
saumaus alustaansa. Ojan pohjan ohutmuovin reuna liimataan bentoniittipastalla tai - 
jauheella alapuoliseen tllvisteeseen. Vaihtoehtoisesti muovin reunan päälle asennetaan 
bentonhittimattokaistale, jonka yläreunan tiiviys muovin reunan yläpuolella varmistetaan 
bentoniittijauheella. 

4848.2.10 	Suoja- ja salojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 % ja paksuus vähintään 
0,1 m. Ohutmuovin kohdalla maksimiraekoko (d) on enintään 22 mm, kun 2 mm seulan 
läpäisy on vähintään 70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30...70 %. 

4848.2.1 1 	Kuvien 4842.2 ja 4844.2 mukaan toteutetuissa, luiskiin sijoittuvissa läpivienneissä tehdään 
ohutmuoviin mandollisimman tarkasti laitteen vaatima reikä, jolloin muovin läpivienti 
1. 	tiivistetään suunnitelmien mukaisesti 
II. voidaan jättää ilman tiivistystä. 

Ojan pohjalla ei yleensä sallita läpivientejä. Jos ojan pohjalle tehdään läpivientejä, ne 
tiivistetään suunnitelmien mukaisesti. 
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4848.3 	Ulkotuiskan muovikalvo 

	

4848.3.1 	Ulkoluiskassa voidaan tilaajan luvalla bentoniittimaa, bentoniittimatto tai maatiiviste korvata 
muovikalvolla. 

	

4848.3.2 	Muovikalvon vaatimukset on esitetty liitteessä 2. 

	

4848.3.3 	Ulkoluiskan muovikalvon alustan on oltava kivetöntä kohdan 4848.3.8. mukaisesti, alustas- 
sa ei saa olla kivien tms. aiheuttamia kohoutumia. Rakenne soveltuukin lähinnä kivettö-
mässä maassa käytettäväksi. 

	

4848.3.4 	Bentoniittimaa, bentoniittimatto tai maatiiviste voidaan korvata muovikalvolla alueella, joka 
alkaa ulkoluiskan yläosasta suojattavan alueen reunasta ja päättyy lähimmillään 0,3 m 
korkeudelle avo-ojan pohjasta, ks. kuva 4848.2. 

	

4848.3.5 	Ulkoluiskan muovikalvo ulotetaan ojan pohjan ohutmuovin päälle ja saumataan limisau- 
moin, limitys on vähintään 0,5 m. 

	

4848.3.6 	Ulkoluiskan muovikalvo asennetaan yleensä tien poikkisuuntaan. Luiskaan voidaan asen- 
taa myös tien pituussuuntainen muovi, jos sitä ei tarvitse taitetla. 

	

4848.3.7 	Katvon yläreuna ankkuroidaan 
1. suunnitelmien mukaisesti 
II. kiertämällä muovin reuna laudan ympäri tai upottamalla reuna ankkurointiojaan. 

	

4848.3.8 	Ulkoluiskan muovikalvon päälle tulee suoja- ja salaojakerros hiekasta, jossa ei ole teräviä 
kiviä tms. ja jonka suurin raekoko (d) on 31 mm. Suojaverhouksen vaatimukset ovat 
samat kuin maatiivisteen ohutmuovilla. 

	

4848.3.9 	Läpivienneissä käytetään bentoniittimattoa tai bentoniittimaata. 

Joko ojanpohjan ohutsnuani b.ntonllttirnatto korvattu 
tai utkol..Äi.lcan ,nuanlkalvo ukohjl.kan muanlkolvola 
f 	 ( 	 '1 

Beotonrittimatto (b.ntonllttimaa tai moatflntate) 	__________________ 

1 	 Ulkoliil. 	muovikalvo 

olan pohjalla ohutmuan 	
1 

maUuoko 

UfTOUI tai IiI 
koon oiiutmuoni 

auojave.t,ouo 
suoja— ja .aloojakerros taMttossso. d ̂ 0.lOnl 
ohutsnuovi, leveys min. 3,0 m 
DentoniitGrnatto 
aIusto/tukilc.Troa iaMttoesaa 

Alustan vaatimukset 	 kluovikalvon alustan 
{tierok.ntann kohdollaf  Beritonrittimoton aluston voatimukoet tulskøsso jo ajan pohjalla 	 anotirnlmst 

Kuva 4848.2: Ulkoluiskan muovikalvo (kloridisuojaus). 
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4848.4 	Pääl lysteen reunan bitum ikermi 

4848.4.1 	Vanhojen teiden pohjavesisuojauksissa voidaan päällysteen reunassa käyttää bitumi- 
kermiä, jolloin tiivisterakennetta ei tarvitse viedä päällysteen alle. 

4848.4.2 	Bitumikermin nimellispaksuus on vähintään 5 mm. 

4848.4.3 	Bitumikermin vetolujuuden (+ 23 °C) on oltava pituussuunnassa vähintään 15 kN/m, vas- 
taava venymä vähintään 15 % ja poikkisuunnassa vähintään 10 kN/m, vastaava venymä 
vähintään 15 %. Lujuus mitataan menetelmän SFS 5011 .5 (prEN 12311-1) mukaisesti. 

4848.4.4 	Bitumikermin alusta muotoillaan niin, ettei kermiin tule teräviä kulmia. Alusta tasoitetaan 
^ 50 mm paksulla hiekkakerroksella, hiekan maksimiraekoko (d) on enintään 12 mm. 

4848.4.5 	Bitumikermin ja varsinaisen tiivisteen (bentoniittimaa, bentoniittimatto tai maatiiviste) on 
limityttävä vähintään 0,3 m kuvan 4848.3 mukaisesti. 

4848.4.6 	Bitumikermi liimataan astaltin yläpintaan kuumentamalla ja painamalla kermi ohueksi. 

4848.4.7 	Bitumikermin päälle rakennetaan suojaverhous kivettömästä materiaalista. 

bitumikermi 
osennushiekka 

Kuva 4848.3: Päällysteen reunan bitumikermi. 



36 	 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset la työselitykset 

LUONNOS 8.52000 	 POHJAVEDEN SUOJARAKENTEET; MUOVIKALVOT JA BITUMIKERMI 

4848.5 	Altaiden muovikalvot 
4548.5.1 	Allasrakenteet tehdään yhdisteimärakenteena, joissa bentoniittimaton, bentoniittimaan tai 

maatiivisteen päällä käytetään hitsattavaa muovikalvoa. Myös läpiviennit tehdään hitsaa-
maila. 

4848.5.2 	Muovikaivon vaatimukset on esitetty liitteessä 2. 

4848.5.3 	Hitsattavien kaivojen asennus aloitetaan koeasennuksella ja koehitsaukselia, joitten 
perusteella laaditaan työ- ja laaduntarkkalusuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään ainakin 
- asennusalustan iaadun tarkkailu 
- kalvojen levitys- ja hitsausjärjestys 
- kalvojen työnaikainen painotus 
- hitsaussaumojen tiiviys- ja lujuustarkkailumenetelmät ja —tiheys sekä tiiviys- ja 

lujuusvaatimukset 

4848.5.4 	Em. lisäksi koehitsaus tehdään jokaisen työvuoron aluksi ja työvuoron kuluessa joka kerta 
olosuhteiden muuttuessa. 

4848.5.5 	Hitsatut saumat testataan 
1. suunnitelmien ja em. koehitsauksesta saatujen tulosten mukaan 
II. aina työvuoron alussa sekä työvuoron aikana aina olosuhteiden vaihtuessa (lämpötila, 

tuuli, sade jne.). Saumojen testaus aloitetaan tekemällä kokeet 20 ensimmäisen 
metrin aikana 5 m välein ja sen jälkeen 50 m välein. 

4848.5.6 	Altaiden suoja- ja salaojakerros, suojaverhous ja eroosiosuojaus rakennetaan suunnitel- 
mien mukaisesti. 

4848.6 	Työohjeita muovikalvoille 
4848.6.1 	Kalvoja tulee käsitellä ja ne tulee asentaa suunnitelmien ja kalvovalmistajan ja —toimittajan 

ohjeiden mukaisesti käyttäen ko. työhön tarkoitettuja työvälineitä. 

4848.6.2 	Rullat varastoidaan kuivalle ja tasaiselle alustalle irti maasta enintään 5 rullaa päällekkäin 
ja suojataan suojapeittein. 

4848.6.3 	Kalvoja käsiteltäessä 
- 	rullia ei saa nostaa ilman sisäputkia 
- 	rullia ei saa vetää maata pitkin. 

4848.6.4 	Kalvoja ei saa asentaa eikä hitsata alle 0 °C lämpötilassa. 

4848.6.5 	Kalvot hitsataan ko. kalvojen hitsaamiseen tarkoitetuilla työvälineillä. 

4848.6.6 	Koneet tai muut kuin kalvon asentajat eivät missään vaiheessa saa liikkua suojaamatto- 
man kalvon päällä. 

4848.6.7 	Kalvo peitetään aurinkoisena päivänä päivän viileimpänä aikana. 

4848.6.8 	Suoja- ja salaojakerroksen sekä suojaverhouksen levitys aloitetaan ojan pohjalta. Materi- 
aalia ei saa kipata suoraan muovin päälle. 

4848.6.9 	Suoja- ja verhouskerroksen tulee olla lopullisessa paksuudessaan ennen liikennöinnin 
aloittamista alueella. 

4848.6.10 	Jyrkissä luiskissa siirtonurmen tai nurmetuksen pysyvyys varmistetaan Vihertöiden suun- 
nitteluohjeiden mukaisesti. 
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4848.7 	Laadunvarmistus työn aikana 

4848.7.1 	Kohteelle toimitetuista kalvoista tarkistetaan, että 
- kalvo on tarjotun mukaista ja V- sekä L-testausten tulokset täyttävät asetetut vaati-

mukset 
- kalvoerien J-testauksen tulokset täyttävät asetetut vaatimukset 
- kalvojen varastointi ja käsittely on vaaditun mukaista. 

4848.7.2 	Kalvosta otetaan näytteitä työn edetessä 
1. suunnitelmien mukaisesti 
II. 1/ 5000 m2  tai vähintään 3 kpl / kohde. 
Näyte otetaan 1 m pituisena ja koko rullaleveyden levyisenä. Näyte rullataan kalvorullan 
hylsyn ympärille 1 m pituiseksi rullaksi ja pakataan vähintään toimituspakkausta vastaa-
vaan ehjään ja mustaan muoviin, mukaan liitetään tieto asennuskohdasta (paaluluku) sekä 
rullan tunnistetiedot ko. rullapakkauksesta. Näyte varastoidaan vähintään kalvojen varas-
tointiolosuhteet täyttävässä paikassa. 

4848.7.3 	Alustan tasaisuus ja puhtaus tarkastetaan ennen kalvon asennusta. Alustan laatu valo- 
kuvataan työn alussa sekä alustan tyypin ja olosuhteiden muuttuessa. 

4848.7.4 	Kalvojen asennus aloitetaan koeasennuksella ja hitsattavilla kalvoilla lisäksi koehitsauk- 
sella, joissa testataan käytettävien työmenetelmien ja laitteiden soveltuvuus ko. työhön. 
Koeasennuksen ja -hitsauksen perusteella laaditaan työ- ja laadunvarmistussuunnitelma. 
Jatkossa asennuksen ja asennetun kalvon laatua valvotaan em. työ- ja laadunvarmistus-
suunnitelman mukaisesti. Kokeilut valokuvataan. 

4848.7.5 	Käytetyt työmenetelmät, materiaalimäärät ja säätila kirjataan päivittäin. 

4848.7.6 	Tiivisterakenteen rakentamisen eteneminen kirjataan päMttäin (mm. työvaiheet). Levitetty- 
jen kalvorullien sijainnit määritetään (paalulukema, vas./oik. luiska tms.). 

4848.7.7 	Muovikalvon päälle rakennettavien kerrosten työnaikainen laadunvarmistus, ks. kalvon 
alapuolella käytetyn tiivisteen päälle rakennettavien kerrosten laadunvarmistus. 

4848.8 	Rakentajan taaturaportti; muovikalvot ja bitumikermi 

Raporttiin tulee: 
1) Materiaalien tiedot: Valmistajan esite, valmistajan antamat tuotekohtaiset tiedot (liitteen 

2 mukaiset V- ja L-testien tulokset sekä valmistajan takaamat arvot), rullakohtaiset 
laadunvalvontatulokset liitteen 2 J-testien tulokset), hankkeen asiakirjojen mukaan 
liitettäväksi 0,2 x 0,2 m näyte kalvosta muovipussissa. Lisäksi kohdassa 4848.7.2 
vaadittujen näytteiden tunnistetiedot. 

2) Tiedot toteutuneesta alustan laadusta: kohdassa 4848.7 alustaa koskevat tarkkailun 
tulokset. Lisäksi ilmoitetaan kirjallisesti, poikkesiko alustan laatu muina päivinä valo-
kuvista ilmenevästä laadusta. Valokuvista tulee näkyä alustana olevan tiivisteen pinta 
tien rakennekerroksen ja luiska kohdalta, sisä- ja ulkoluiska sekä ojan pohja juuri 
ennen kalvon levitystä. 

3) Tiedot kalvon levittämisestä, hitsaamisesta ja peittämisestä: kohdassa 4848.7.4 - .6 
esitetyt asiat, miten päädyttyihin työ- ja testausmenetelmiin on päädytty, miten limityk-
sen riittävyys on todettu ja missä on alituksia (esim. ulkoluiskassa ulkokaarteessa). 
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